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Zastosowanie urządzenia Braun ActivScan™ 9
ActivScan™ 9 to ciśnieniomierz opracowany z myślą o dokładnych, wygodnych i intuicyjnych pomiarach 
ciśnienia krwi na ramieniu.

Co trzeba wiedzieć o ciśnieniu krwi
Ciśnienie krwi zmienia się przez cały dzień. Zdecydowanie rośnie wcześnie rano i spada w godzinach 
przedpołudniowych. Następnie ciśnienie krwi ponownie rośnie po południu i w końcu spada do niskiego 
poziomu w nocy. Może również znacząco zmieniać się w krótkim czasie. W związku z powyższym, wyniki 
kolejnych odczytów mogą być różne.
Urządzenie wyświetla wyniki pomiaru ciśnienia krwi w postaci dwóch wartości: ciśnienie skurczowe oraz 
rozkurczowe. Ciśnienie skurczowe krwi (wartość wyższa) oznacza nacisk, jaki krew wywiera na ścianki 
tętnic w chwili uderzenia serca. Ciśnienie rozkurczowe (wartość niższa) oznacza nacisk, jaki krew wywiera 
na ścianki tętnic w chwili, kiedy serce odpoczywa pomiędzy urządzeniami. Ponadto, po przeprowadzeniu 
każdego pomiaru wyświetlana jest również wartość tętna.
Organizacje ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) i WHO (Światowa Organizacja 
Zdrowia) opracowały następujące zasady dotyczące standardowych wartości ciśnienia krwi mierzonych 
w stanie spoczynkowym w warunkach domowych:

Ciśnienie krwi 
(mmHg)

Zbyt 
niskie

Wartości 
normalne

Stopień 1  
- łagodne 
nadciśnienie

Stopień 2  
- średnio 
poważne 
nadciśnienie

Stopień 3  
- ciężkie 
nadciśnienie

SYS = skurczowe  
(wartość wyższa) poniżej 100 do 134 135-159 160-179 ≥180

DIA = rozkurczowe  
(wartość niższa) poniżej 60 do 84 85-99 100-109 ≥110  

         
Dla każdego wyświetlanego na ekranie 
wyniku pomiaru, odpowiedni kolor  
(od zielonego do czerwonego) 
symbolizuje zmierzone ciśnienie 
krwi. Klasyfikacja ta może być 
wykorzystywana codziennie dla 
lepszego zrozumienia wyników 
pomiaru ciśnienia krwi. W razie 
jakichkolwiek poważnych obaw  
na podstawie tej klasyfikacji,  
należy skontaktować się ze  
swoim lekarzem.
Zakresy określone zaleceniami 
opracowanymi przez Światową 
Organizację Zdrowia są również wyświetlane bezpośrednio na ekranie ciśnieniomierza ActivScan™ 9.  
Aby wyświetlić kartę zawierającą objaśnienia kodów kolorów, należy wybrać zakładkę informacji .

Informacje na temat bezpieczeństwa i ważne środki 
ostrożności

W celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów, dokładnie przeczytać całość instrukcji obsługi. 
Osoby z zaburzeniami rytmu serca, zwężeniem naczyń, stwardnieniem tętnic w kończynach, cukrzycą 
lub z wszczepionym stymulatorem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed samodzielnym 
wykonaniem pomiaru ciśnienia krwi, ponieważ w takich przypadkach mogą wystąpić odchylenia 
wartości ciśnienia krwi.  

180+ 110+

160-179 100-109

135-159 85-99

< 85 < 135 i

lub

lub

lub

SYS (mmHg) DIA (mmHg)

Polski

Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia lub stosuje jakiekolwiek leki, należy najpierw skonsultować  
się z lekarzem.
Użycie ciśnieniomierza krwi nie zastępuje konsultacji lekarskiej. 

Podstawowe zasady dokładnych pomiarów ciśnienia krwi 
Odczytów należy dokonywać zawsze o tej samej porze dnia, w tych samych warunkach.

Nie należy mierzyć ciśnienia krwi w czasie 30 minut po paleniu tytoniu, wypiciu kawy lub herbaty,  
bądź po jakimkolwiek wysiłku fizycznym. Czynniki te mogą mieć wpływ na wynik pomiaru.

Pomiary należy przeprowadzać zawsze na tym samym ramieniu. Zalecane jest przeprowadzanie 
pomiarów na ramieniu lewym. 

Należy umieścić mankiet bezpośrednio na skórze. Nie zakładać mankietu na kamizelkę, sweter lub 
koszulę. 

Jeżeli użytkownik chce przeprowadzić kilka pomiarów, należy zaczekać pomiędzy nimi około 3 minuty.

Opis produktu (patrz strona 1)

A  Przycisk strony głównej (dotykowy) 
B  Pokrętło nawigacji 
C  Przycisk Enter (na środku pokrętła nawigacji) 
D  Przycisk pomiaru pracy serca (dotykowy) 
E  Pokrywka komory baterii
F  Przewód powietrzny
G  Złącze
H  Wyświetlacz
I  Przycisk wł./wył.
J  Mankiet

Wkładanie/wymiana baterii   
• Zdjąć pokrywkę komory baterii, przesuwając ją poziomo w lewą stronę. 

Włożyć cztery baterie dostarczone w zestawie z produktem, przestrzegając 
biegunowości zaznaczonej wewnątrz komory baterii. Podczas wymiany baterii 
należy używać wyłącznie baterii alkalicznych typu AAA/LR6, 1,5V. 

• Nowe baterie umożliwiają dokonanie około 350 pomiarów.
• W przypadku wymiany baterii, wszystkie zapisane w pamięci wyniki odczytów 

zostaną zachowane, ale data i czas muszą zostać ustawione ponownie. 

Zasady podstawowe 
Przycisk wł./wył.: znajduje się na górze urządzenia.
Przycisk strony głównej: ikona będzie wyświetlana, kiedy strona główna jest dostępna.  
Wystarczy dotknąć ten przycisk, aby powrócić do strony menu głównego.
Pokrętło nawigacji: przekręcenie pokrętła w lewą lub w prawą stronę umożliwia przechodzenie 
pomiędzy poszczególnymi funkcjami, a wciśnięcie przycisku środkowego (przycisk Enter button) 
umożliwia dokonanie wyboru lub jego potwierdzenie.
Przycisk pomiaru pracy serca: kiedy przycisk jest świeci się, wystarczy go dotknąć, aby rozpocząć 
pomiar.

Zielony >

Żółty >

Pomarańczowy >

Czerwony > 
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Ikony menu

  Wykonanie pomiaru Należy wybrać tę funkcję i wcisnąć Enter, aby wykonać pomiar. Funkcja działa  
w taki sam sposób, jak przycisk pomiaru pracy serca (D).  

  Historia Należy wybrać tę funkcję, aby wyświetlić historię i tendencje dotyczące wyników 
pomiaru ciśnienia krwi w postaci karty zawierającej różne kolory.

  Widok kalendarza
Należy wybrać tę funkcję, aby wyświetlić wyniki odczytów ciśnienia krwi  
w danym miesiącu w widoku kalendarza, zawierającym średnie wartości  
dzienne w poszczególnych kolorach.

  Raporty Należy wybrać tę funkcję, aby wyświetlić średnie wyniki odczytów ciśnienia krwi  
w okresach 7/14/30 dni.

  Użytkownicy Należy wybrać tę funkcję, aby wybrać, dodać, edytować lub usunąć użytkownika.  

  Ustawienie daty i godziny Należy wybrać tę funkcję, aby ustawić datę i godzinę w urządzeniu.

  Ustawienia
Należy wybrać tę funkcję, aby włączyć/wyłączyć animacje podczas wykonywania 
odczytu lub włączyć/wyłączyć wybór użytkownika podczas uruchamiania 
urządzenia. 

  
Parowanie funkcji 
Bluetooth®

Należy wybrać tę funkcję, aby przeprowadzić parowanie urządzenia z aplikacją 
Braun Healthy Heart.

  Informacje
Należy wybrać tę funkcję, aby uzyskać więcej informacji na temat karty kodów 
kolorowych dotyczących wartości ciśnienia oraz prawidłowego odczytywania 
wyników pomiaru. 

Ustawianie daty i godziny  
Przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów 
należy ustawić datę i godzinę. 
Prawidłowe ustawienie daty i godziny jest bardzo 
ważne, aby zapewnić właściwe wyświetlanie 
wyników w urządzeniu oraz aplikacji Braun 
Healthy Heart. 
Ekran ten zostanie wyświetlony automatycznie 
podczas pierwszego użytkowania urządzenia lub 
po włożeniu nowego zestawu baterii. 
Jeżeli konieczne jest późniejsze zmodyfikowanie 
ustawień daty i godziny (na przykład, aby ustawić 
czas letni), można uzyskać dostęp do tego 
ekranu z menu głównego, wybierając ikonę daty 
i godziny . 
Należy wybrać format (UE lub USA), a następnie ustawić datę i godzinę, przekręcając pokrętło nawigacji. 
wcisnąć przycisk Enter, aby aktywować pole. Wartości mogą zostać zmodyfikowane, kiedy pole miga. 
Wcisnąć przycisk Enter, aby potwierdzić wpisaną wartość - kursor zostanie przeniesiony do następnego 
pola. Powtórzyć czynność. Po zakończeniu, potwierdzić wybierając ikonę „Zapisz” . 

Ustawienie nazwy użytkownika  
W menu głównym wybrać pozycję Użytkownik i 
wcisnąć Enter. Wybrać litery, przekręcając pokrętło 
nawigacji i potwierdzając każdą z nich za pomocą 
przycisku Enter. Na zakończenie wybrać ikonę 
Zapisz  i wcisnąć Enter.
Nazwy mogą zostać zmodyfikowane w dowolnej 
chwili, wybierając ikonę Użytkownik  w menu 
głównym.
W razie wyjęcia lub wymiany baterii, nazwa 
użytkownika nie zostanie utracona.     

Prawidłowa pozycja i założenie mankietu      
Zachowanie prawidłowej pozycji podczas 
pomiaru jest ważne dla uzyskania precyzyjnego 
wyniku. Aby zapewnić większą precyzję, zalecamy 
wykonywanie pomiaru na lewym ramieniu, 
ponieważ znajduje się ono bliżej serca.
Prawidłowa pozycja mankietu znajduje się na 
wysokości 2-3 cm powyżej łokcia, z wylotem 
rurki skierowanym w stronę ręki, prowadząc ją 
wzdłuż środkowej osi wewnątrz łokcia i zamykając 
element mocujący na rzep w taki sposób, aby 
ciśnieniomierz przylegał ściśle do ramienia, ale był 
wygodny. Pomiędzy mankietem a ramieniem nie 
powinno być wolnego miejsca. 
Na ekranie urządzenia ActivScan™ 9 wyświetlane 
są animacje ułatwiające zachowanie prawidłowej pozycji i odpowiednie założenie mankietu. Ta funkcja 
wspomagania odczytu będzie wyświetlana automatycznie podczas pierwszego użytkowania urządzenia, 
a aby wyświetlić ją później ponownie przed przeprowadzeniem odczytu, należy wybrać ikonę Ustawienia 

.
Przewodnik animacji ekranowych może zostać wyświetlony w dowolnej chwili, wybierając ikonę 
Informacje  w menu głównym.

Wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi
1. Należy wygodnie usiąść, zrelaksować się i nie wykonywać żadnych ruchów (w szczególności jeżeli 

chodzi o ramię, na którym wykonywany jest pomiar), nie poruszać się i nie mówić.
2. Założyć mankiet na wysokości 2-3 cm powyżej łokcia,z wylotem rurki skierowanym w stronę ręki, 

prowadząc ją wzdłuż środkowej osi wewnątrz łokcia.
3.  Dotknąć ikony pomiaru  z lewej strony pokrętła, aby rozpocząć pomiar lub wybrać przycisk 

serca z menu głównego. Wykonywanie pomiaru zostanie rozpoczęte po upływie 3 sekund animacji 
odliczania czasu na ekranie. Aby w dowolnej chwili anulować pomiar, należy wcisnąć przycisk Strona 
główna  lub przycisk Enter.

3

Polski
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Znaczenie wyniku pomiaru  
Kiedy wykonywanie pomiaru zostało 
zakończone, wynik jest wyświetlany na ekranie 
wraz z kolorowym logo serca. Kolor, w którym 
wyświetlane jest logo serca oraz kolor tła wskazują 
odczytany zakres nadciśnienia. Aby zrozumieć 
znaczenie tych zakresów, należy zapoznać się 
z kartą kodów kolorów Światowej Organizacji 
Zdrowia (na stronie 2).
SYS: wyświetlanie wyniku odczytu ciśnienia 
skurczowego krwi
DIA: wyświetlanie wyniku odczytu ciśnienia 
rozkurczowego krwi

  Wyświetlanie tętna (rytmu pracy serca)
   Ikona jest wyświetlana w razie stwierdzenia 
nieregularnej pracy serca. Nieregularne bicie serca może być spowodowane po prostu mówieniem 
lub wykonywaniem jakichkolwiek ruchów podczas pomiaru. Zazwyczaj nie powinno to stanowić 
powodu do obaw. Niemniej jednak, jeżeli pomimo przestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji 
symbol jest wyświetlany często, należy zasięgnąć porady lekarza. 

Funkcja pamięci
W pamięci wewnętrznej urządzenia ActivScan™ 9 zapisywane jest maksymalnie 200 wyników pomiaru 
dla każdego użytkownika. Wyniki są zapisywane automatycznie po zakończeniu pomiaru. Kiedy 
osiągnięta zostanie liczba 200 pomiarów, najnowsze wyniki będą automatycznie zastępować najstarsze. 
Zalecamy systematyczne kopiowanie wyników zapisanych w pamięci do aplikacji Braun Healthy Heart  
w swoim smartfonie, aby móc śledzić wyniki pomiarów ciśnienia krwi w dłuższym okresie czasu. 
Pamięć urządzenia jest nieulotna. Zapisane w pamięci wyniki pomiarów nie zostaną utracone w razie 
wymiany baterii.  

Wyświetlanie średniej wartości wyników odczytu  
Aby wyświetlić średnie wartości wyników odczytu,  
należy wybrać ikonę Raport  w menu. Funkcja  
ta umożliwia wyświetlenie średnich wartości dla  
ostatnich 7, 14 lub 30 dni odczytów wykonanych  
rano (z lewej strony), wieczorem (w środku) i przez  
cały dzień (z prawej strony).  
Całkowita liczba odczytów wykonanych w danym 
okresie jest wyświetlana na dole ekranu jako .
Wyświetlenie średniej wartości odczytów  
umożliwia uzyskanie wartości ciśnienia krwi  
bardziej reprezentatywnej dla określenia  
ogólnego stanu zdrowia użytkownika pod 
względem zaburzeń sercowo-naczyniowych. 
Należy systematycznie mierzyć ciśnienie krwi, 
aby uzyskać średnie wyniki, które są bardziej reprezentatywne dla określenia ogólnego stanu zdrowia 
użytkownika pod względem zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Dotyczy pomiarów wykonywanych rano, w godzinach od 04:00 do 09:59
Dotyczy pomiarów wykonywanych wieczorem, w godzinach od 19:00 do 01:59 (następnego dnia)

24h Dotyczy wszystkich pomiarów wykonywanych w ciągu całego dnia, w godzinach od 00:00  
do 23:59
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Śledzenie ewolucji ciśnienia krwi     
Wybranie ikony Historia  w menu umożliwia 
wyświetlenie danych dotyczących ciśnienia krwi  
w postaci wykresu słupkowego. 
Każdy kolorowy słupek odpowiada pojedynczemu 
wynikowi odczytu. Aby wybrać jeden z 
kolorowych słupków, należy przesunąć niebieskie 
podświetlone pole za pomocą pokrętła nawigacji. 
Szczegółowe informacje dotyczące wybranego 
odczytu zostaną wyświetlone na dole wykresu 
słupkowego. Poszczególne kolory odpowiadają 
zaleceniom opracowanym przez Światową 
Organizację Zdrowia, zgodnie z objaśnieniami 
zamieszczonymi na stronie 2. 

  Ikona oznacza wynik pomiaru tętna.
   Ikona jest wyświetlana, jeżeli podczas danego pomiaru stwierdzona została nieregularna praca serca.

Nieregularna praca serca będzie również pokazywana na wykresie słupkowym dla odpowiedniego 
odczytu za pomocą przerwanego kolorowego paska . 

Usuwanie odczytu      
W widoku historii możliwe jest usunięcie 
pojedynczego odczytu. Odczyt ten zostanie 
również usunięty z wszystkich pozostałych 
widoków i nie będzie przesłany podczas 
następnego połączenia z aplikacją  
Braun Healthy Heart. 
Należy wybrać jeden z odczytów na wykresie 
słupkowym, a następnie wcisnąć przycisk 
Enter: wyświetlony zostanie ekran zawierający 
szczegółowe informacje dotyczące odczytu oraz 
niewielka ikona na dole ekranu, umożliwiająca 
usunięcie tego odczytu.
Aby usunąć odczyt, należy wybrać symbol kosza 

 a następnie wcisnąć przycisk Enter. Aby 
zrezygnować, należy wybrać symbol powrotu  i wcisnąć przycisk Enter.

EMMA
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Widok kalendarza       
Wybranie ikony kalendarza  w menu umożliwi 
wyświetlenie dziennych wartości średnich dla 
poszczególnych miesięcy.
Miesiąc i rok są wyświetlane na górze ekranu. 
Każdy tydzień rozpoczyna się od poniedziałku z 
lewej strony, a sobota i niedziela są wyświetlane 
po prawej stronie szarej linii.
Dni zawierające wynik odczytu są podświetlone 
w kolorze odpowiadającym dziennej wartości 
średniej (patrz objaśnienia dotyczące klasyfikacji 
Światowej Organizacji Zdrowia na stronie 2), 
a szczegółowe informacje dotyczące wartości 
średnich dla poszczególnych dni są wyświetlane z 
prawej strony. 
Poszczególne dni miesiąca mogą być przewijane za pomocą pokrętła nawigacji. Można szybko 
przesuwać miesiące, przechodząc do pierwszego (ostatniego) dnia miesiąca, a następnie do 
poprzedniego (następnego) miesiąca itd.
Wyświetlana w górnej części ekranu niewielka ikona serca wraz z liczbą  określa liczbę odczytów, 
które zostały wykonane w danym dniu.
Aby wyświetlić wszystkie wyniki pomiarów przeprowadzonych w danym dniu, należy kliknąć przycisk 
Enter. Wyświetlana w górnej części ekranu niewielka ikona serca określa liczbę pomiarów 1/2 . 
Kliknięcie przycisku Enter umożliwia przejście do następnego pomiaru.

Parowanie funkcji Bluetooth      
Urządzenie ActivScan™ 9 jest kompatybilne  
z aplikacją Braun Healthy Heart.
Należy upewnić się, że aplikacja Braun Healthy 
Heart została pobrana na smartfon i jest otwarta.

 

  
        
Aby przeprowadzić parowanie urządzenia z 
aplikacją Braun Healthy Heart na smartfonie, 
należy wybrać ikonę Bluetooth  w menu 
urządzenia ActivScan™ 9. 
Włączyć obsługę funkcji Bluetooth w swoim 
smartfonie. Jeżeli aplikacja Braun Healthy Heart 
jest wykorzystywana po raz pierwszy, należy 
postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi 
na ekranie, aby przeprowadzić sparowanie 
urządzenia. Na ekranie aplikacji i urządzenia 
wyświetlany będzie postęp nawiązywania 
połączenia. 
Po prawidłowym sparowaniu urządzenia 
ActivScan™ 9, na ekranie wyświetlony zostanie 
zielony znak zaznaczenia .
Aby przeprowadzić parowanie innego urządzenia 
ze swoim smartfonem, należy przejść do sekcji „Podłącz urządzenie” w aplikacji i postępować zgodnie  
z wyświetlanymi wskazówkami. 
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Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników      
Dodanie drugiego użytkownika jest konieczne 
wyłącznie, jeżeli ciśnieniomierz ma być 
wykorzystywany także przez drugą osobę.  
Każdy z użytkowników będzie posiadać własne 
zapisy w pamięci i wartości średnie. 
Aby dodać drugiego użytkownika, należy wybrać 
ikonę Użytkownicy  w menu, a następnie ikonę 
Dodaj użytkownika . 
Jeżeli zostało już wprowadzonych dwóch 
użytkowników, należy wybrać użytkownika 
za pomocą odpowiedniej ikony w kolorze 
pomarańczowym lub niebieskim - nazwa 
użytkownika będzie wyświetlana poniżej ikony. 
Po dokonaniu wyboru, należy potwierdzić 
użytkownika znakiem zaznaczenia. Aby edytować nazwę użytkownika  lub usunąć danego 
użytkownika , należy użyć niewielkich ikon na dole ekranu. 
Ostrzeżenie: usunięcie użytkownika spowoduje skasowanie wszystkich odczytów i wartości średnich 
dotyczących tego użytkownika, a także jego nazwy.

Ustawienia  
Urządzenie ActiveScan™ 9 może zostać 
dostosowane w zależności od preferencji 
użytkownika. Pierwsza z opcji umożliwia włączenie 
lub wyłączenie wyświetlania animowanych 
instrukcji przed wykonaniem pomiaru ciśnienia 
krwi.
Druga opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie 
wyboru użytkownik po włączeniu zasilania. 
Opcja ta działa jedynie, jeżeli w urządzeniu 
wprowadzonych zostało dwóch użytkowników.
Należy wybrać znak zaznaczenia , aby włączyć 
tę opcję; wybrać krzyżyk , aby wyłączyć opcję,  
a następnie potwierdzić przyciskiem Enter.
Aby zapisać wprowadzone ustawienia, należy 
wybrać duży znak zaznaczenia  i wcisnąć przycisk Enter.  

Informacje  
Wyświetlanie informacji dotyczących znaczenia 
kodów poszczególnych kolorów, w jakich 
wyświetlane są wyniki pomiarów. Kody kolorów 
są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia.
Można również wyświetlić tutaj animowane 
instrukcje dotyczące precyzyjnego wykonywania 
pomiarów ciśnienia krwi.

EMMA
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Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Niski poziom naładowania baterii
Kiedy baterie są wyładowane w mniej więcej 80%, symbol niskiego poziomu naładowania 
baterii będzie wyświetlany podczas włączania urządzenia przez mniej więcej 6 sekund. 
Niewielki symbol niskiego poziomu naładowania baterii będzie wyświetlany w górnym 
prawym rogu ekranu. Następnie Urządzenie ActivScan® 9 będzie nadal wykonywać pomiar 
w sposób prawidłowy, należy jednak zaopatrzyć się w nowe baterie.
Baterie są wyczerpane — należy je wymienić
Kiedy baterie są wyczerpane całkowicie, symbol całkowitego wyczerpania baterii będzie 
wyświetlany przez mniej więcej 6 sekund, po czym urządzenie zostanie automatycznie 
wyłączone. Wykonywanie pomiarów jest niemożliwe, należy wymienić baterie.

 Przechowywanie i czyszczenie 
• Nie wolno umieszczać/pozostawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych, w wysokiej temperaturze lub w miejscu wilgotnym bądź zakurzonym.
• Nie przechowywać w temperaturze ekstremalnie niskiej (poniżej -20 °C) lub wysokiej (powyżej 55 °C).
• Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać wilgotnej szmatki, ewentualnie z delikatnym 

środkiem czyszczącym, a następnie wytrzeć suchą szmatką. 
• Nie używać żadnych mocnych środków czyszczących.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. (Wyciek z baterii może 

spowodować uszkodzenie urządzenia).
• Nie wolno przeprowadzać jakichkolwiek przeróbek urządzenia. Nie wolno NIGDY otwierać urządzenia! 

Spowoduje to unieważnienie gwarancji udzielanej przez producenta.

Kalibracja
Urządzenie zostało skalibrowane fabrycznie. Pod warunkiem przestrzegania warunków użytkowania, 
wykonywanie jakiejkolwiek okresowej kalibracji nie jest konieczne. 

Gwarancja
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać całość instrukcji. Należy zachować 
paragon kasowy jako dowód/stwierdzenie daty zakupu. Dowód zakupu musi zostać przedstawiony,  
aby skorzystać z jakichkolwiek praw gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. Żadne 
roszczenia gwarancyjne nie będą przyjmowane bez przedstawienia dowodu zakupu.
Urządzenie jest objęte gwarancją obowiązującą przez dwa lata (2 lata) licząc od daty zakupu.
Gwarancja obowiązuje wady materiałowe i dotyczące wykonania, powstałe w ramach normalnego 
użytkowania - wadliwe uszkodzenia spełniające te kryteria zostaną wymienione bezpłatnie.
Gwarancja NIE obejmuje wad lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub brakiem 
przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi.  
Gwarancja zostaje unieważniona w razie otwarcia lub przeprowadzenia jakichkolwiek przeróbek 
urządzenia, a także użycia części zamiennych lub akcesoriów innych, niż firmy Braun oraz 
przeprowadzenia prac naprawczych przez osoby nieuprawnione.
Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.
Wszelkie zapytania dotyczące wsparcia powinny być przesyłane za pośrednictwem strony internetowej 
www.hot-europe.com/support lub danych kontaktowych zamieszczonych na końcu tej instrukcji obsługi.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie w regionach Europy, Rosji, Środkowego Wschodu i Afryki.
Tylko Wielka Brytania: powyższe postanowienia nie stanowią naruszenia praw konsumentów określonych 
obowiązującymi przepisami.
Seria (LOT) i numer seryjny (SN) wydrukowane są na etykiecie znamionowej znajdującej się z tyłu 
urządzenia. 

Rozwiązywanie problemów 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

          

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Ostrzeżenie dotyczące 
niskiego poziomu 
naładowania baterii

Niski poziom naładowania baterii. Należy przygotować się  
na konieczność przeprowadzenia wkrótce wymiany baterii 
na nowe.

          

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Ostrzeżenie dotyczące 
całkowitego wyczerpania 
baterii

Wskazuje, że baterie są całkowicie wyładowane. Należy włożyć 
nowe baterie lub sprawdzić, czy zostały włożone prawidłowo.

Urządzenie nie włącza się, 
ekran jest czarny Problem dotyczący baterii

Należy wymienić baterie na nowe i upewnić się, że zostały 
włożone prawidłowo. Jeżeli problem występuje nadal, należy 
skontaktować się z działem wsparcia klienta.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 
Połączenie ze smartfonem 
jest niemożliwe

Należy pozostawać w bezpiecznej odległości od urządzeń 
mogących stanowić źródła zakłóceń radiowych, takich jak 
kuchenki mikrofalowe, routery WiFi, komputery przenośne itd. 
Przed rozpoczęciem sekwencji parowania należy upewnić się, 
że funkcja Bluetooth została włączona w smartfonie.
Postąpić zgodnie z zaleceniami aplikacji Braun, dotyczącymi 
parowania funkcji Bluetooth i ponownie zainicjować sekwencję 
parowania, używając aplikacji Braun.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Błąd pomiaru Sygnały tętna w mankiecie są zbyt słabe.  
Zmienić pozycję mankietu i powtórzyć pomiar.ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Błąd pompowania Mankiet nie jest założony prawidłowo.  
Zmienić pozycję mankietu i powtórzyć pomiar.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Błąd wyników poza 
zakresem

Należy odpocząć przez chwilę i powtórzyć pomiar.  
Upewnić się, że mankiet jest prawidłowo założony na ramieniu.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Błąd czasu pompowania! Mankiet nie jest założony prawidłowo. Ponownie założyć 
mankiet i powtórzyć pomiar.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Błąd wewnętrzny 
urządzenia

Wyjąć i ponownie włożyć baterie. Jeżeli problem występuje 
nadal, skontaktować się z działem wsparcia klienta.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Błąd kalibracji Wyjąć i ponownie włożyć baterie. Jeżeli problem występuje 
nadal, skontaktować się z działem wsparcia klienta.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Wystąpił błąd 
podczas aktualizacji 
oprogramowania Bluetooth

Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie 
przy użyciu oryginalnego oprogramowania Bluetooth. Należy 
ponownie rozpocząć proces pobierania oprogramowania lub 
postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie 
aplikacji Braun.

Polski



60 61

Specyfikacja techniczna
Numer modelu BUA7200
Metoda pomiaru Oscylometryczna
Zakres pomiaru ciśnienia krwi  40 ~ 255 mmHg
Zakres pomiaru tętna 40 ~ 199 uderzeń/minuta
Kalibracja Ciśnienie krwi: +/- 3 mmHg  

Tętno: 4% odczytu
Nadmuchiwanie/Opróżnianie Automatyczne
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz TFT z matrycą punktową
Zestaw pamięci Do 200 odczytów dla każdego użytkownika
Rozmiar mankietu Mankiet uniwersalny: obwód ramienia min./maks. 22-42 cm 

(9-17 cali)
Temperatura robocza +10 °C ~ + 40 °C, wilgotność względna poniżej 85 % bez 

kondensacji
Temperatura przechowywania -20 °C ~ +55 °C, wilgotność względna poniżej 85 % bez 

kondensacji
Ciężar urządzenia 610g (bez baterii)  
Źródło zasilania Bateria alkaliczna: 4 x AA (LR6) 1,5V  
Automatyczne wyłączanie Ok. 60 sekund  
Okres użytkowania  5 lat
Komunikacja bezprzewodowa  Bluetooth® Smart 

Zakres częstotliwości: pasmo ISM 2,4GHz (2400 - 2483,5 MHz) 
Modulacja: GFSK  
Efektywna moc wypromieniowana: <20dBm  

  Ważne
Należy przeczytać instrukcję obsługi.
Jeśli wyrób nie jest eksploatowany w podanych zakresach temperatury, wilgotności i ciśnienia 
atmosferycznego, nie można zagwarantować dokładności technicznej pomiarów.

Klasyfikacja:
Urządzenie z zasilaniem wewnętrznym
Elementy stykające się z pacjentem typu BF

Zabezpieczone przed działaniem ciał obcych o średnicy 12,5 mm i większej. Zabezpieczone 
przed działaniem kropel wody spadających pionowo, kiedy urządzenie jest nachylone pod 

kątem 15°.
Urządzenie nie może być wykorzystywane w obecności łatwopalnych mieszanek znieczulających  
z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.
Działanie ciągłe z krótkim czasem ładowania.  
 
10 °C

40 °C
Temperatura robocza        Temperatura przechowywania

Wilgotność podczas przechowywania

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy wyrób jest zgody z następującymi normami:
EN 60601-1:2006/A1:2013 - Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz 
funkcjonowania zasadniczego.
EN 60601-1-2:2015 - Medyczne urządzenia elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna - 
Wymagania i badania.
EN 60601-1-11:2010 - Medyczne urządzenia elektryczne - Wymagania dotyczące medycznego sprzętu 
elektrycznego i medycznych systemów elektrycznych w warunkach opieki domowej.
EN 1060-3:1997 + A2:2009 - Nieinwazyjne sfigmomanometry - Dodatkowe wymagania dla 
elektromechanicznych systemów pomiaru ciśnienia krwi.
EN 1060-4:2004 - Nieinwazyjne sfigmomanometry - Procedury testowe określające ogólną dokładność 
systemu automatycznych sfigmomanometrów nieinwazyjnych. 
 

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy WE 93/42/EWG (Dyrektywa dotycząca wyrobów 
medycznych). 
Ten produkt oznaczony jest symbolem CE i został wytworzony zgodnie z dyrektywą RoHS 
2011/65/UE.

MEDYCZNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w zakresie 
zgodności elektromagnetycznej (EMC). 
Szczegółowy opis wymagań w zakresie zgodności elektromagnetycznej można uzyskać w autoryzowanym 
lokalnym punkcie serwisowym (patrz karta gwarancyjna) lub pod adresem www.hot-europe.com/support.
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji na falach radiowych (RF) mogą wpływać na działanie 
medycznego sprzętu elektrycznego.

Produkt zawiera baterie i odpady elektroniczne przeznaczone do recyklingu. W trosce o ochronę 
środowiska naturalnego, nie wyrzucać wyrobu z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz 
oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbiórki odpadów.
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